
 
 

CCR/er/iv/ro 
 
 

 CONVOCATORIA 
 
De orde da Ilma. Sra. Presidenta teño a honra de convocalo ó seguinte acto: 
 
OBXECTO:  Sesión ordinaria da Xunta de Goberno. 
 
LUGAR: Pazo Provincial, Sala de Xuntas. 
 
DATA: 16 de setembro (venres) de 2022 
 
HORA DE COMEZO: Ás once horas(11:00 h). 
 
ORDE DO DÍA: A que se indica ó dorso. 
 

CONVOCADOS: 
 

PRESIDENTA: Dna. Mª del Carmen Silva Rego 

 

VOGAIS: D. Carlos López Font 

D. Santos Héctor Rodríguez Díaz 

D. Gorka Gómez Díaz 

Dna. Noemí Outeda Prol 

Dna. Ana Laura Iglesias González 

Dna. Iria Lamas Salgueiro 

D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo 

Dna. María Ortega Iñarrea 

Dna. Ana María Mejías Sacaluga 

 

SECRETARIO: D. Carlos Cuadrado Romay 

 

INTERVENTOR: D. Antonio Graña Gómez 

 
O que lle participo ós efectos oportunos, rogándolle que se non pode asistir teña a ben poñelo en 
coñecemento desta Secretaría. 

Asinada dixitalmente na data que figura á marxe 

 
 
 
 
 
 

MEMBROS XUNTA DE GOBERNO.- SR. SECRETARIO XERAL.- SERVIZOS.- 
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Xunta de Goberno 16/09/2022 

ORDE DO DÍA 
 
1. Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do día 9 de setembro de 2022. 
 
2. Concesión de subvención ao Concello de A Estrada no marco do Plan Concellos 2022-2023 liña 1 – 

investimentos (anualidade 2022-2023), con destino ao financiamento do investimento “Pavimentación vias 
rurais no concello da Estrada – Plan Concellos 2022 – 2023)” (Expte. 2022056565) 

 
3. Autorizar a substitución de proxecto técnico no acordo adoptado na Xunta de Goberno do día 

29/07/2022 (nº 7.32007), polo que se concedía unha subvención ao Concello de Ponte Caldelas, no marco 
do Plan Concellos 2022-2023 – Liña 1, con destino ao financiamento do investimento “Ensanche dun viario 
municipal en A Insua” (Expte. 2022011127) 

 
4. Concesión das subvencións a entidades deportivas para a organización de campionatos, eventos e 

actividades deportivas na provincia de Pontevedra para o ano 2022 (Expte.2022004164) 
 
5. Adxudicación de prazas da segunda convocatoria do programa depotermal 2022 e corrección de erros da 

primeira. (Expte. 2021048130) 
 
6. Aprobación do proxecto modificado nº1 da obra “Mellora da seguridade viaria na E.P. 2403 Mosende-

Morgadáns e na E.P. 2404 Acceso a Chenlo (Concellos de O Porriño e Gondomar)”. (Expte. 2021033984) 
 
7. Aprobación do expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto 

simplificado do contrato de obras “Mellora da mobilidade peonil na E.P. 9401 Travesía Meis-San Salvador-Enlace 
Autovía (AG-41), do P.Q. 0+000 ao P.Q. 0+320 (Concello de Meis)”. (Expte. 2022029524) 

 
8. Aprobación do expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto 

simplificado da obra “Mellora da seguridade viaria na E.P. 9101 O Grove-Igrexa de San Vicente, do P.Q. 1+000 
ó P.Q. 2+550 (O Grove)”. (Expte. 2022039816) 

 
9. Aprobación do expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto da 

“Subministración de material de oficina para a Deputación de Pontevedra”. (Expte. 2022043519) 
 
10. Aprobación da prórroga do prazo de execución do proxecto de “Traslado do Parque de Maquinaria ao Polígono 

de Barro”. (Expte. 2021064404) 
 
11. Recoñecemento extraxudicial de crédito da certificación nº 46 e 47 do “Servizo de conservación da rede viaria 

da Deputación de Pontevedra. Lote 3. Zona Sur” (Expte. 2017040163/L3) 
 
12. Validación da suspensión do inicio da execución da obra “Reparación de beirarrúas na ep2802 acceso a Calvos, 

dende o P.Q. 0+000 ao P.Q. 0+300 (Fornelos de Montes)”, e a aprobación da certificación núm. 1 
(Expte.2021060893) 

 
13. Devolución da garantía definitiva constituída pola entidade mercantil Cartografía e Medicións, S.L., para 

responder da execución do contrato relativo ao “Servizo de consultoría e asistencia técnica relativas o asesoramento, 
organización e determinados traballos para que o ORAL desenvolva funcións de xestión catastral «Lote 1»” (Expte. 
2017001347) (Devogaran. 2021064892) 
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14. Devolución da garantía definitiva constituída pola empresa, Eibisa Norte, S.L., para responder da 

execución do contrato relativo ao “Servizo de consultoría e asistencia técnica relativas o asesoramento, 
organización e determinados traballos para que o ORAL desenvolva funcións de xestión catastral «Lote 
2»” (Expte. 2017001347). (Devogaran. 2021064892) 

 
15. Devolución da garantía definitiva constituída pola empresa, Servicios de Colaboración Integral, S.L.U., para 

responder da execución do contrato relativo ao “Servizo de consultoría e asistencia técnica relativas o asesoramento, 
organización e determinados traballos para que o ORAL desenvolva funcións de xestión catastral «Lote 
3»”  (Expte.2017001347). (Devogaran. 2021064892) 
 

16. Devolución da garantía definitiva, constituída pola empresa, Lagares Oca, S.L.,  para responder da 
execución do contrato relativo ao “Servizo de consultoría e asistencia técnica relativas o asesoramento, organización 
e determinados traballos para que o ORAL desenvolva funcións de xestión catastral «Lote 4»” (Expte. 2017001347). 
(Devogaran 2021064892) 

 
17. Devolución da garantía definitiva, constituída pola empresa, Vermican, Soluciones De Compostaje, S.L., para 

responder da execución do contrato relativo a “Subministración, transporte e instalación de 400 unidades 
modulares de centros de compostaxe comunitarios na provincia de Pontevedra”. (Expte. 2017047344). (Devogaran 
2022056976) 

 
18. Recoñecemento extraxudicial de créditos (Expte. 2022058165) 
 
19. Validación de expedientes (Expte.2022058163) 
 
20. Desestimación de solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial formulada por caída no 

Concello de Redondela (Expte. 2021043345) 
 
21. Desestimación de solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial formulada por caída no 

Concello de Vigo(Expte. 2021004784) 
 
22. Desestimación do recurso de reposición presentado pola Asoc. Cultural San Vicente Mañufe contra o acordo 

da Xunta de Goberno de 08/07/2022, de concesión de subvencións a Entidades sen fins de lucro para a 
realización de actividades culturais. (Expte. 2022019853) 

 
23. Estimación do recurso de reposición presentado pola Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial contra 

o acordo da Xunta de Goberno de 08/07/202, de concesión de subvencións a Entidades sen fins de 
lucro para a realización de actividades culturais. (Expte. 2022020493) 

 

24. Modificación do acordo núm. 3.31932 adoptado na xunta de goberno de 8 de xullo de 2022, polo que se 
aprobaba a concesión de subvencións a “Entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais, ano 
2022” (Expte. 2021056614) 

 
25. Comunicacións. 
 
26. Rogos e preguntas. 

~~~o0o~~~ 
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